
AGAZINAGAZIN
Információk és hírek a régió legszebb bevásárlóközpontjából2016. január VIII. évfolyam 74. szám

Megközelíthető az alábbi 
tömegközlekedési 

eszközökkel:
11-es, 15/15Y-os, 

22-es, 24-es és 43-as 
autóbuszokkal, 

a 3-as és a 3A jelzésű 
trolibuszokkal, 

valamint az 1-es és 2-es 
villamossal.

A Parkolóház 
H-Szo 6-22 óráig 

várja Önöket!

Csapó u. 30., 4029, Debrecen

D E B R E C E N

120 
üzlet 

800 
parkolóhely 

Az Ön 
kényelméért!

w w w . f o r u m d e b r e c e n . h u

Hétfő- Kedd- Szerda- Csütörtök:  09:00-20:00
Péntek- Szombat:  09:00-21:00

Nyitva tartás

Kedves Olvasó!
Elérkezett a 2016-os év, ezúton 
szívből kívánok a Fórum Debrecen 
munkatársai és magam nevében 
sikerekben gazdag, békés, boldog 
új esztendőt minden kedves látoga-
tónknak.
Januárban megkezdődik a Téli ki-
árusításunk, amely kapcsán számos 
ruhát, kiegészítőt lehet majd megvá-
sárolni kedvezményesen, garantál-
juk, hogy nálunk minden korosztály 
megtalálja számára legmegfelelőbb 
terméket. Természetesen idén is ren-
geteg programmal és újdonsággal 
készülünk, érdemes lesz ellátogatni 
hozzánk. Ahogyan már megszokhat-
ták, január elejétől várjuk a vállalko-
zó szellemű hölgyek jelentkezését a 
2016-os Fórum Topmodellre. A tét 
nem kicsi, a győztes ugyanis 200.000 
Ft-al gazdagodik és ő képviselheti 
majd Bevásárlóközpontunkat egy 
éven keresztül.

Töltsük együtt ezt az évet is a 
Fórum Bevásárlóközpontban!

www.forumdebrecen.hu Együtt az igazi

SZERETJÜK A KEDVEZMÉNYEKET!
ÓRIÁSI TÉLI KIÁRUSÍTÁS

 Alig vártuk már 2016-ot, és 
végre beköszöntött az új lehetőségek, 
a csodás élmények és a fantasztikus ki-
állítások éve! Ebben az esztendőben is 
rengeteg újdonsággal, valamint a már 
régi, jól bevált programokkal várjuk 
kedves látogatóinkat a régió legszebb 
bevásárlóközpontjában!

Imádtuk 2015-öt, a kalózok és a homok-
szobrok évét. Boldogan gondolunk vissza 
a decemberre, amikor a Mikulás-hívónak 
és a rengeteg színpadi programnak kö-
szönhetően több száz kisgyermek arcára 
csalhattunk mosolyt. A Fórum csapa-
ta természetesen idén is azon dolgozik 
majd, hogy egyedülálló kiállításainkkal 

és színes rendezvényeinkkel mindenkit 
elbűvöljön!
A legtöbb embernek, ha a Fórum Bevá-
sárlóközpontra gondol, legelőször a divat 
jut eszébe. Ahogyan azt már korábban 
megszokhatták, idén is lenyűgöző di-
vatbemutatókkal és fashion show-kkal 
kápráztatnak el mindenkit a Fórum gyö-
nyörű modelljei! Segítségükkel 2016-ban 
is megismerhetik a legújabb trendeket, 
legyen szó munkahelyi outfi t-ről, káp-
rázatos estélyi ruhákról, szexi bikinik-
ről, kényelmes cipellőkről vagy ízléses 
kiegészítőkről! A lányokkal nem csak a 
centerben, de a város különböző rendez-
vényein, így a Campus Fesztiválon is ta-
lálkozhatnak.

Téged is érdekel a kifutók világa? Sze-
retnéd, ha egész Debrecen megismer-
né az arcodat? Mindig is arra vágytál, 
hogy profi  stylistokból, sminkesekből, 
fodrászokból és koreográfusokból álló 
csapattal dolgozhass együtt? Ha minden 
kérdésünkre igen a válaszod, jó hírünk 
van! 2016-ban is keressük a Fórum top-
modelljét! Azt a hölgyet, aki egész évben 
képviseli majd a régió legszebb bevá-
sárlóközpontját. Azt a gyönyörű lányt, 
akit a Virágkarneválon mindenki meg-
csodálhat majd a center virágkocsiján! 
Váltsd valóra az álmaidat és jelentkezz 
a válogatóra! Légy részese az előkészü-
leteknek és áruházunk csodás gálamű-
sorának! Kerüljön a Te fejedre a korona, 

és legyen a Tiéd a 200.000 forint értékű 
modellszerződés! Ha tovább olvasod a 
Fórum Magazint, minden részletet meg-
találsz a versenyről!
Január nem csak a szépségek miatt lesz 
izgalmas, hiszen az év első hava a hatal-
mas leárazások időszaka, amikor extra 
kedvezménnyel szerezhetjük be az áhított 
ruhadarabokat. A Fórum valamennyi üz-
letének téli kollekcióit 50, vagy akár 70%-
kal olcsóbban is beszerezhetjük. Érdemes 
tehát minden üzletet bejárni, mert min-
denhol kincsekre bukkanhatunk!
Találkozzunk 2016-ban is a Fórum Be-
vásárlóközpontban! Kellemes időtöltést 
és nagyon boldog új évet kívánunk min-
den kedves látogatónknak!

Aktuális akciók
Kíváncsi vagy hol érde-
mes vásárolni? Keresd 
fel honlapunkon elér-
hető „Akciók” menü-
pontunkat és vásárolj 
gazdaságosan.

Új év, új dolgok
2016-re ígérjük, sok-
sok érdekes prog-
rammal és kiállítással 
tesszük még mozgal-
masabbá az évet. Bol-
dog Új esztendőt!

Iratkozz fel 
vagy kövess
Ne maradj le a legújabb 
akcióinkról, iratkozz 
fel hírlevelünkre 
vagy kövess minket 
a Facebookon!

Légy Te aLégy Te a

FórumFórum
TopmodelljeTopmodellje
2016-ben2016-ben
Jelentkezz!Jelentkezz!
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 Naponta több ezer ember for-
dul meg a Fórumban. Itt megtalálhatják 
a világmárkákat, neves tervezők ruhái 
közül válogathatnak, de elintézhetik a 
napi bevásárlást is. 

Debrecen legnagyobb shopping centere rá-
adásul mindig újabb és újabb meglepetése-
ket, programokat tartogat. A folyamatosan 
megújuló bevásárlóközpont hátterében ren-
geteg ember dolgozik azon, hogy mindig az 
Önök kedvében tudjunk járni. Átányi Ajtony 
centermenedzser ezt a munkát fogja össze. 
De ki is valójában Átányi Ajtony, ha épp nem 
öltönyben van? Hogyan látja az idei eszten-
dőt, és miért nem tesz szaloncukrot a fenyő-
fára? 

Mozgalmas és izgalmas évet zárt a Fórum 
Bevásárlóközpont. Szinte minden héten 
valamilyen program várta a vásárlókat. 
Elégedett a 2015-ös évvel?
- Abszolút! A legnagyobb büszkeségünk 
az, hogy a Fórum üzlethelyiségei 2015-ben 
teljesen megteltek, sőt, Magyarországon 
mi vagyunk az egyetlen bevásárlóközpont, 
amelynek sikerült megtöltenie minden ki-
adó üzlethelyiséget. Ráadásul egyedülálló a 
Fórum rendezvényszervező csapata is, tagjai 
rengeteg programmal, divatshow-val kedves-
kedtek az ide betérőknek. A vásárlók imád-
ták a húsvéti és a kalózos kiállítást, a Mini 
City-nek is óriási sikere volt. Emellett számos 
egészségmegőrző programhoz csatlakoztunk, 
így többek között „Szívünk napja”, a „Diabé-
tesz Világnapja” és a „Mellrák elleni küzde-
lem” világnapja is nálunk talált otthonra.

Mivel készülnek 2016-ban?
Sok attrakciónk, akciónk lesz 2016-ban is. 
Egyelőre mindez maradjon még titok. Ami 
biztos, hogy a divat továbbra is fókuszban 
lesz. Az év elején ismét keressük a Fórum 

Topmodelljét, de a hagyományokhoz híven 
a húsvéti időszakban is számíthatnak ránk a 
vásárlók, és a nyári szezonban sem fognak 
unatkozni. 

Hogyan teltek gyermekkorában az ün-
nepek? Mi az, amire szívesen emlékszik 
vissza?
- Családi körben teltek az ünnepek. Min-

dig nagyon vártam. Nem az ajándékozásra 
koncentráltunk, inkább arra, hogy együtt 
legyünk. Akkor még valahogy több idő ju-
tott egymásra, nem rohantuk át a napokat. 
Amire leginkább emlékszem, az a fenyő és a 
sült hal illata. 

Mi az, ami megmaradt a régi hagyomá-
nyokból? Apaként megőrizte ezeket a 
szokásokat?
Felnőttként, apaként is ezt tartom a legfon-
tosabbnak. Igyekszem megőrizni azokat a 
hagyományokat, amelyeket a gyerekkorom-
ban a szüleimtől sajátítottam el. Ilyenek az 
adventi kalendárium, a karácsonyfa és a 
halból készült ételek. Na és persze a közös 
díszítés! 
A gyerekeimmel együtt díszítjük a fát, amit 
természetesen még a Jézuska hoz. Régebben 
a gömbök mellett szaloncukor is csüngött a 
fán, amit még aznap megettem, és a papírját 
gondosan visszacsomagoltam... Most már 
inkább csak megeszem, már ha a gyerekek 
hagynak belőle...

Ha egy napra cserélhetne munkát, életet az 
új évben, milyen titulusban, munkakörben 
látnánk viszont?
- Nem lehetne mondjuk egy hét? Minden 
bizonnyal egy távoli szigeten, rövidnad-
rágban koktélt kevernék. Még az is lehet, 
hogy megtanulnék búvárkodni. Az biztos, 
hogy olyan hivatást választanék, ami telje-
sen eltér a jelenlegitől. Semmi öltöny vagy 
nyakkendő, kizárólag valami kényelmes 
szerelésben lennék, vízközelben. Ha csak 
egy napra is...

Mi a 2016-os év mottója?
Továbbra is: Te és Mi! Természetesen várunk 
2016-ban is mindenkit! Addig pedig békés 
karácsonyt, és boldog új esztendőt kívánok 
mindenkinek!

Más szemmel Átányi Ajtonnyal

Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk! 
Várjuk Önöket 2016-ban is!Várjuk Önöket 2016-ban is!

A Fórum csapataA Fórum csapata
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Divatszerkesztő: 
Szűcs-Tarcsa Anita

A fotókat a Tri Lite Fotóstúdió - Fejes Márton készítette.  Az aktuális árakról érdeklődjön az üzletekben.

Januári sale Januári sale 
  Új év, új ruhatár! Avagy, hogyan vásárolj be egész évre, és spórolj vele százezreket! Elhoztam az én tippjeimet, hogy minél több ruhadarabbal tá-

vozzatok januárban. 

Tervekkel és elszántsággal csapunk bele 2016-ba. Mit szólnál, ha pár tízezerből egy egész ruhatárat hoznánk össze? Az év egyik legkedveltebb időszaka az, 
amikor januárban mindent beszerezhetünk fi llérekért! Kezdjük az elején: szükséged van egy meleg kabátra, itt az idő! Most érdemes beruháznod rá, válassz 
szőrös részletekkel kombinált verziót, hiszen garantálni tudjuk, hogy ez még decemberben is divatos darab lesz. Ha éppen elegáns kabátot keresel, irány a 
New Yorker vagy a Mango, de a Promodban is találsz már 10.000 Ft alatt tökéletes darabokat! 
Pulóverre mindig szükség van, már csak azt kell kitalálnod, milyen fazont szeretnél! A H&M-ben, de a C&A-ban is találsz meleg és elegáns darabokat. Nad-
rágok, szoknyák, már most előre gondolj a nyárra, tervezd meg, mire van szükséged, és szerezd be a nyári kedvenceket, fürdőruhákat és fehérneműket, 
egyenesen a Jpress, a Triumph, a Woman Secret üzletekből.
Ha kényelmes cipőre vagy csizmára vágysz, érdemes bőr betétes változatot keresned. Ha a tökéletességre törekszel, látogass el a Salamander, a Tamaris 
vagy az Art’z Modell üzletekbe, ahol minden igényt kielégítenek, ha különleges lábbeliről van szó.
De lesz itt akciós háztartási gép, akciós utak és megannyi kedvezmény, amiért megéri januárban is a Fórum Bevásárlóközpontba látogatni.
Nagyon boldog új esztendőt kívánok 2016-ra! Váljon valóra minden álmotok!  xoxo, Anita

1. FRUZSI
Ruha (Mayo Chix)  13.190 Ft;
Táska (Tamaris)  5.990 Ft;
Cipő (Tamaris)  24.990 Ft;
Hajpánt (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

2. CSABI
Sapka (New Yorker)  2.990 Ft;
Ing (C&A)  4.990 Ft;
Nyakkendő (Laag&Hill)  8.990 Ft;
Pulóver (Laag&Hill)  24.990 Ft;
Nadrág (New Yorker)  5.990 Ft;
Cipő (New Yorker)  7.990 Ft.

3. BIA
Ing (New Yorker)  2.990 Ft;
Sál (Magenta)  5.990 Ft;
Táska (Salamander)  32.990 Ft;
Szoknya (Envy)  13.990 Ft;
Cipő (Tamaris)  23.990 Ft.

6. ANGI
Pulóver (Mayo Chix)  6.990 Ft;
Nadrág (Magenta)  10.990 Ft;
Táska (Salamander)  39.990 Ft;
Cipő (Tamaris)  30.990 Ft;
Hajcsat (Bijou Brigitte)  3.490 Ft 

7. ÁGI
Felső (Promod)  3.745 Ft;
Szoknya (Promod)  4.995 Ft;
Táska (Salamander)  34.990 Ft;
Cipő (Tamaris)  31.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

8. GRÉTA
Ruha (Mango)  9.595 Ft;
Táska (Bijou Brigitte)  7.990 Ft;
Cipő (Salamander)  35.994 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490 Ft.

1.
2.

3.
4. 5.

6.
9.

7. 10.

11.8.

3. ÁGI 
Kardigán (Mango)  6.595 Ft;
Ruha (Promod)  6.995 Ft;
Táska (Tamaris)  9.990 Ft;
Cipő (Salamander)  64.990 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  2.990 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte)  3.990 Ft.

4. ANGI
Ruha (Mango)  9.995 Ft;
Táska (Salamander)  49.990 Ft;
Cipő (Salamander)  44.990 Ft;
Nyaklánc (Bijou Brigitte)  6.490 Ft;
Fülbevaló (Bijou Brigitte)  2.990 Ft.

5. GRÉTA
Kabát (New Yorker)  5.990 Ft;
Felső (Promod)  2.745 Ft;
Szoknya (Mayo Chix)  8.790 Ft;
Táska (Bijou Brigitte)  14.990 Ft;
Hajpánt (Bijou Brigitte)  3.490 Ft;
Karkötő (Bijou Brigitte)  2.490 Ft;
Cipő (Tamaris)  29.990 Ft.

1. FRUZSI
Felső (Mango)  4.595 Ft;
Zakó (Promod)  8.995 Ft;
Táska (Salamander)  39.990 Ft;
Szoknya (Magenta)  13.900 Ft;
Cipő (Salamander)  49.990 Ft;
Hajcsat (Bijou Brigitte)  1.490 Ft.

2. BIA
Felső (Magenta)  15.900 Ft;
Mellény (Magenta)  35.900 Ft;
Nadrág (Mayo Chix)  9.990 Ft;
Táska (Salamander)  49.990 Ft;
Cipő (Salamander)  59.990 Ft;
Hajpánt (Bijou Brigitte)  2.990 Ft.
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  Bizony, lányok, ha január, akkor az 
egyet jelent az óriási akciókkal, leárazások-
kal. Tudom, hogy már mindenki nagy izga-
lommal várja ezt az időszakot. És hol máshol 
költhetnéd el a pénzed, ha nem a Fórum Be-
vásárlóközpontban?

Karácsonyi vásárlás közben sikerült kinézned 
jó pár darabot, amit a „most nem magam-
nak vásárolok” felkiáltással a boltban hagytál? 
Akkor itt az idő, hogy változtass ezen, és akár fél 
áron megvedd magadnak az áhított dara-
bot. Sokan mondják, hogy már tél vége 
van, ilyenkor nem vásárolok kabátot, 
csizmát vagy vastag kötött pulcsikat, 
pedig ezek azok a ruhadarabok, 
amelyeket, ha jól választasz, jövőre 
is nagy örömmel tudod majd visel-
ni. Illetve, léteznek azok a darabok, 
amelyekbe beleszerettél, teljesen 
mindegy, hogy a huszadik 
vagy az ötvenedik darab lesz 
belőle otthon, neked akkor 
is kell és kész, főleg ilyen 

áron! Ilyenkor kivétel nélkül minden üzlet kiáru-
sít, hiszen a tavalyi kollekciók már kifutnak, és 
ezeken a darabokon mihamarabb túl kell adniuk, 
hogy a 2016-os trend darabjai is beférjenek az üz-
letbe. Ha a tesódnak vagy barátnődnek, barátod-
nak szülinapja vagy névnapja közeleg, érdemes 
az erre szánt ajándékokat is a leárazáson megvá-
sárolni, hiszen a szemfülesek akár már nyári da-
rabokra is rálelhetnek. A kedvezmények 20%-tól 
akár 70%-ig is terjedhetnek, hiszen főleg az utolsó 

hetekben még lejjebb men-
nek az árak. Azonban, 

ha van olyan, amit 
már jó előre kinéztél 
magadnak, nem 

érdemes a kiárusítás végéig várni, hiszen a bol-
toknak is minden csak a készlet erejéig áll a ren-
delkezésükre, így ha nem voltál elég gyors, az is 
megeshet, hogy nem tudod hazavinni az áhított 
darabot. Tehát a legjobb tanácsom minden kedves 
vásárlásmániásnak, vagy éppen csak a Fórumba 
betévedő nézelődőnek, hogy a leárazások első 
napjain csapjunk le arra, amit igazán szeretnénk, 
ne halogassuk annak megvételét, mert a legjobb 
darabok hamar elkelnek. És hogy milyen cucco-

kat javaslok megvételre? Mik 
lesznek a 2016-os év alap-

darabjai? Ha még nem 
rendelkezel egy-egy 
fekete, esetleg camel 

színű szövetkabáttal, akkor azt feltétlenül vedd 
meg a Sales ideje alatt, hiszen ez egy olyan darab, 
amely sosem megy ki a divatból. Akár színházba, 
de akár hétköznapra is felvehető ruhaneműről van 
szó, főleg, ha olyan munkahelyen dolgozol, ahol 
elvárás az elegánsabb megjelenés. Kötelező darab 
még a rövidszárú vagy a térd fölé érő magassarkú 
csizma is, tehát, ha 2015-ben még nem rendelkez-
tél ilyennel, akkor ideje ezt a hiányt is pótolnod. 
Esetleg rég áhítozol egy bundáról vagy szőrmés 
mellényről? Itt a kihagyhatatlan lehetőség, hogy 
vegyél egyet, akár féláron! Ne hagyd ki ezt a cso-
dálatos lehetőséget, hiszen, ha most nem veszed 
meg, később bánni fogod, főleg, amikor télen 
megjelenik ugyanaz a kabát egy-két gomb eltérés-
sel, dupla vagy tripla áron az üzletekben. Úgyhogy 
ne habozz! Mi 2016-ban is nagy szeretettel és óriá-
si kedvezményekkel várunk! Mert Érted vagyunk! 
Te&Mi szeretjük a kedvezményeket!

Ha január, akkor SALE

 Hamarosan újra itt az idő, hogy 
megtegyük az újévi fogadalmainkat. Ter-
mészetesen megint előkerülnek az álta-
lános dolgok: le fogok fogyni, diétázom, 
többet sportolok, kevesebbet költök, és 
még sorolhatnám a sok elcsépelt új évi cél-
kitűzést, amivel mindenki, minden évben 
megpróbálkozik, majd egy-két hónapon 
belül fel is adja.

Mindenkinek vannak vágyai, céljai. Amikor 
eltelik egy év, akarva-akaratlanul, de végig- 
gondoljuk, hogy az elmúlt esztendőben mi-
lyen sikereink és kudarcaink voltak. Ezek 
számbavétele során újabb és újabb fogadal-
makat teszünk, hogy mi mindent fogunk 
másképp csinálni, vagy mi az, amit ugyan-
így folytatunk tovább. Sokat gondolkoztam, 
van-e értelme egyáltalán fogadalmakat tenni 
az új év elején? És végül rájöttem, hogy mint 
mindennek, ennek is van értelme. Nézzük 
csak a pozitív gondolkodás alapelméletét. 
Ahhoz hogy egy anyag létrejöjjön, gondolat-
ban már előtte meg kell, hogy szülessen. Az 
újévi fogadalom vagy bármilyen más foga-
dalom nem más, mint egy gondolat, vagyis 
egy energiahullám ahhoz, hogy elérhessük a 
sikereinket. 
Személy szerint, idén úgy döntöttem, hogy 
új irányból közelítem meg a fogadalomtételt. 
Úgy vélem, meg kell határoznom az apró cél-
jaimat, hogy a végső sikert elkönyvelhessem! 
Egy amerikai kutató szerint ezt az öt tippet 
kell alkalmaznunk ahhoz, hogy betarthassuk 
a fogadalmainkat:
- Legyen egy terved!
-  Jelölj ki szabályokat: ha fogyni szeretnél, 

ne egyél 18 óra után.
-  Tanulj az elmúlt évek hibáiból, és más 

irányból próbáld meg megközelíteni a célt.
- A részsikereket ünnepeld meg!
- Legyél kitartó!

Összegyűjtöttem nektek néhány tanácsot, 
amivel nagyobb sikerrel be tudjátok tartani 
a szilveszter éjjelén elhatározott dolgokat. 
Engem ezek motiválnak a legjobban: 

1. Egyszerre egy fogadalomra koncent-
rálj! Ha az életed több területén is 

szeretnél változtatni, akkor írj egy listát, és 
az azon szereplő tételeket rendezd fontos-
sági sorrendbe. A fogadalmak megtartása 
nagy összpontosítást és önuralmat igényel. 
Így mindig csak egy-egy cél lebegjen a sze-
med előtt. 

2. Ésszerű és teljesíthető fogadalmat te-
gyél! Eleve teljesíthetetlennek tűnő fo-

gadalmat soha ne tegyél, hiszen így az biztosan 

kudarcra van ítélve. Az is fontos, hogy 
csak olyan dolgot vállalj, amelynek a 
teljesítése kizárólag tőled függ. Ne azt 
fogadd meg például, hogy több pénzt 
fogsz keresni, hanem azt, hogy több 
munkát vállalsz.

3. Haladj fokozatosan! Nem kell 
már az első nap három órát az 

edzőteremben tölteni, hiszen elfáradsz, 
és többet a közelébe se akarsz majd menni. 
Először menj csak egy fél órára, majd egy 
órára, így emeld a limitet. Egyébként is heti 
háromszor 40 perc sport már elég a tested kar-
bantartásához.

4. Bízz magadban! Koncentrálj arra, hogy 
be tudod tartani az újévi fogadalmaidat! 

Ha kitartó vagy, előbb-utóbb célba fogsz érni.

5. Vedd magad körül olyan emberekkel, 
akik segíthetnek céljaid elérésében! 

6. Beszélgess sokat a céljaidról! A ki-
mondott szónak teremtő ereje van!

7. Remélem, tudtam segíteni, hogy egy 
lépéssel közelebb kerülj a sikerhez. 

Azonban úgy gondolom, hogy nem csak az 
új év előtt kellene kitűzni célokat, hanem 

folyamatosan motiválni 
kellene magun-

kat, hogy minél 
b o l d o g a b b a k 
legyünk. A bol-
dogság a siker 
kulcsa! 

Álmok, vágyak az új évre
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 Itt az új év, új lehetőségekkel, re-
ményekkel, fogadalmakkal és kihívások-
kal. Ha Te is újult erővel vágtál bele ebbe az 
évbe is, és szeretnéd megmutatni a nagyvi-
lágnak magad, akkor itt a vissza nem térő 
alkalom, hogy Te légy a 2016-os év Fórum 
Topmodellje.

Ha eddig is nyomon követted a Fórum Topmo-
dell-választásokat, akkor jól tudod, hogy óriási 
lehetőség ez minden lány számára! Olyan sike-

res és bájos lányok nyomdokaiba léphetsz, mint 
amilyen Boros Evelin, Gyarmati Fanni Mabella, 
Bordás Cintia vagy Faragó Ágnes. Hogy mi a 
közös ezekben a lányokban a szépségükön kí-
vül? Persze, természetesen mindannyian gyö-
nyörűek, hiszen az előnyös külsejük nélkül nem 
beszélhetnénk szépségversenyről, de ezen kívül 
mindannyiukban megvan a kitartás, illetve a 
megmérettetés iránti vágy. Ha úgy érzed, Te is 
szívesen bemutatkoznál a debreceni közönség-
nek, akkor ne habozz, hiszen lehet, hogy idén a 
Te fejedre kerül a korona, és ezzel az a dicsőség, 
hogy egy évig Te képviseld a Fórum Bevásárló-
központot. 
Idén ötödik alkalommal rendezzük meg ezt a 
versenyt, melynek győztese egy éven keresztül 
a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont minden 
rendezvényéhez a nevét és az arcát adja, emellett 
modellszerződést nyer a Fórum Rendezvény-
szervező csapatától, amellyel temérdek divat-
bemutató oszlopos tagja lesz. A 2016-os Debre-
ceni Virágkarnevál forgatagában hercegnőként 
ragyoghat a Fórum Debrecen virágkocsiján, és 
rengeteg fotózáson vesz majd részt. Egy biztos: 
a 2016-os évben nem fog unatkozni!
Ha felkeltettük az érdeklődésedet, vagy van 
olyan ismerősöd, akit szeretnél viszontlátni ver-
senyünkön, akkor küldd el a jelentkezésedet az 
alábbi e-mail-címre 2016. január 2-a és 24-e kö-
zött: topmodell@forumdebrecen.hu
Idén is gondoltunk azokra, akik nem rendelkez-
nek profi  portfólióval, ezért 2016. január 16-a és 
24-e között profi  fotóstúdiót állítunk fel a Fórum 
Bevásárlóközpontban, hogy mindenkinek meg-
adjuk az esélyt a győzelemre. A stúdió hétköznap 
16:00-tól 19:00-ig, szombaton 10:00-től 19:00-
ig várja a lelkes jelentkezőket! Természetesen 
sminket és hajat is készítünk, hogy minden adott 
legyen egy igazán jól sikerült kép elkészítéséhez. 
A mobilstúdiónk a Fórum legalsó szintjén lesz 
felállítva, de pontosabb információkkal az Infor-
mációs pultban dolgozó lányok szolgálnak majd. 
Hogy kiket várunk? Bárki jelentkezhet, aki a 
megyében lakik, elmúlt 18 éves (ez alatt szülői 
engedély szükséges), és még nem tölötte be a 

35. életévét. Fontos, hogy az illető ne legyen fér-
jezett, és hogy legyen sok szabadideje a 2016-os 
évben! A jelentkezési határidő tehát 2016. janu-
ár 24-e éjfél. 
A legszebbnek ítélt ötven lánnyal személyes ta-
lálkozó keretében fog foglalkozni a zsűri 2016. 
január 26-án (kedden), akik közül tízen jutnak 
be a döntőbe. Természetesen idén is szavaz-
hatnak a vásárlók a kedvencre február 6-a és 
18-a között. A további részletekről a Fórum 
hivatalos oldalán olvashattok: a www.
forumdebrecen.hu internetes oldalon 
minden információt megtaláltok.
A kiválasztott lányokkal január 
29-én, pénteken kisfi lmeket 
forgatunk, amelyeket a ver-
seny hivatalos médiapart-
nereinél nézhetnek meg 
az érdeklődők (Alföld 
Televízió és Hajdupress 
hírportál), profi  stú-
diófotók is készülnek a 
lányokról, illetve a februári 
Fórum Magazin divatanyagá-
ban is lehet találkozni a döntősök-
kel. 
A közel egy hónapos felkészülés alatt a top 10-
be került lányokra rengeteg izgalmas program 
vár: ellátogathatnak a Fórum különböző üzle-
teibe, edzéseken vehetnek részt, megismerhe-
tik a 2016-os év divattrendjeit. Stílustanács-
adáson vehetnek részt Szűcs-Tarcsa Anita 
stylist segítségével. Ezen kívül hajápolási va-
lamint sminkelési tippeket is kapnak majd 
szakemberektől.
A rendezvény záró momentuma a február 
19-én, pénteken 17:00-kor kezdődő döntő, 
amelyen estélyi ruhában, utcai ruhában, va-
lamint bikiniben is szemügyre lehet venni a 
versenyzőket. Mindenkit sok szeretettel vá-
runk, aki szeretne egy ilyen színvonalas városi 
eseményen részt venni és szurkolni a kedven-
ceknek!
Jelentkezz, hogy Te lehess 2016 Fórum Top-
modellje!

Fórum Topmodell 2016

A levelednek tartalmaznia kell:
- neved
- életkorod
- címed
- e-mail címed
- telefonszám
- méreteid
-  2 darab fényképet: egy teljes alakos 

és egy portré képet, melyek 1 évnél 
nem régebbiek

-  Egy rövid leírást miért is téged 
válasszon meg a zsűri a Fórum 
Topmodelljének!

 Mindig mosolyog és mindig van 
egy története a csodaszép keresztfi áról Pis-
tikéről. A Fórum Topmodell 2015-ös győz-
tesével, Faragó Ágnessel beszélgettem ta-
pasztalatairól, mi volt a legemlékezetesebb 
pillanata és hogyan képzeli el az utódot? 
Vigyázat, titkok következnek!

1. Miért jelentkeztél tavaly a versenyre?
Azért, mert bíztam benne, hogy jó eredményt 
tudok elérni, és be tudom bizonyítani ma-
gamnak és mindenkinek, hogy meg tudom 
csinálni. Végig hittem önmagamban, akkor 
is, amikor megláttam a versenytársaimat. 
2014-ben jelentkeztem a Miss World Hunga-
ry szépségversenyre is, ahol a döntőig jutot-
tam, és az ezen a versenyen szerzett tapasz-
talatokat szerettem volna itt is kamatoztatni.

2. Volt korábbi tapasztalatod fotózásokon, 
kifutókon?
Ahogy az előbb is említettem, tavaly nyáron 
jelentkeztem a Miss World Hungary szép-
ségversenyre: az volt a legelső szépségver-
seny, ahol indultam. Az ottani fotózáson es 
kifutón kívül nem volt más tapasztalatom.

3. Milyennek találtad az idei me-
zőnyt?
A lányok szépek és csinosak 
voltak, mindenkinek meg-
volt a maga erőssége. 
Több lánnyal is ba-
rátságot kötöttem, 
nem mondanám, 
hogy könnyű volt a 
feladat, de végig bíz-
tam magamban.

4. Milyen érzés, 
amikor több száz ember 
előtt a te nevedet mondják ki?
A verseny alatt végig izgultam, de 
amikor az estélyi ruhába belebúj-

tam, kicsit megnyugodtam, mert úgy érez-
tem, hogy a kiválasztott ruha illett a szemé-
lyiségemhez, így magabiztosabban álltam ki 
a színpadra az eredményhirdetéskor. A dí-
jak kiosztásánál, mivel a különdíjakkal 
kezdtek, már fokozódott az izgalmam, 
de amikor kimondták a nevemet, az 
leírhatatlan, nagyszerű érzés volt, 
nagyon-nagyon boldog voltam.

5. Mit szóltak a barátok, közeli 
hozzátartozók, a család?
A verseny kezdetétől fogva 
mellettem állt a családom 
és mindvégig támogattak, 
hittek bennem, ami na-
gyon jó érzéssel töltött el. 
Amikor kiderült, hogy 
én nyertem, mindenki 

örült, és nagyon büszkék voltak rám, de leg-
inkább az Édesanyámat töltötte el büszke-

séggel, hogy az ő kislánya fejére ke-
rült a korona.

6. Mit élveztél legjobban ez alatt az év alatt?
Az egész évem nagyon élménydús volt, ren-
geteg programon vettem részt. A fotózásokat, 
divatbemutatókat nagyon élveztem, de legin-
kább az augusztus 20-ai, virágkarneváli felvo-
nuláson éreztem magam jól, még az időjárás 
viszontagságai ellenére is.

7. Hogyan zajlik egy fotózás? Melyik része a 
legizgalmasabb?
Fotózás előtt kapok egy szép frizurát és egy 

gyönyörű sminket, ezt követően készülnek 
a képek. Profi stábbal dolgozni 

mindig fantasztikus él-
mény.

8. Van olyan smink 
/ r u h a d a r a b / ö t l e t , 
amit megszerettél és 

korábban nem hordtál?
Régebben nem kedvel-

tem az egyenes hajat, de rá-
jöttem, hogy nem is áll olyan 

rosszul, és mostanában szívesen 
hordom így a hajamat.

9. Mit tanácsolsz a versenyre jelentkezők-
nek?
Legyenek magabiztosak, és akarják min-
dennél jobban a győzelmet! A versenyre 

való felkészülés alatt a mások felé mutatott 
magatartásnak is nagy jelentősége van.

10. Milyennek képzeled el az utódodat?
Egy természetes lánynak, aki kedves, közvet-
len, szereti, amit csinál, és tud csapatban dol-
gozni. Nem utolsó sorban pedig, olyannak, 
akinek harmóniában van egymással a belső 
es a külső szépsége.

11. Mik a jövőbeli terveid, hol találkozha-
tunk majd veled?
Konkrét terveim nincsenek, meglátjuk, mit 
hoz a jövő.

Faragó Ágnes a 2015-ös Fórom Topmodell
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  Elmúlt a karácsony, nyakunkon az 
új év, az új tennivalók, amikor újra a mókus-
kerékben érzi magát mindenki. De mihez is 
kezdjünk a héltköznapi rohanásban, ha tény-
leg le szeretnénk adni azt a pár felesleges ki-
lót?

Mint mindenki, remélem, hogy Ti is, kedves Olva-
sóink, tettetek valamilyen, esetleg diétával, fogyás-
sal vagy életmódváltással kapcsolatos újévi foga-
dalmat. Ha így van, megsúgom nektek azt a titkot, 
ami garantáltan elvezeti az embert a sikerhez. 
Az ünnepek alatt mindenki elengedi magát egy 
picit az evéssel kapcsolatban, persze utána jön a 
megbánás, az önsanyargatás, a „nagyon nem ér-
zem most jól magam a bőrömben”-érzés. Termé-
szetesen ezt mindig követik a nagy újévi elhatá-
rozások, „a most megcsinálom”-történet, aztán, 
ahogy telnek-múlnak a napok, ezt tologatjuk a 
„majd holnaptól elkezdem” jelmondat- t a l , 
a „ma még egy kicsit ked-
vezek magam-
nak, de holnap-
tól minden 
megváltozik” 
s z l o g e n -
nel. Aztán 
persze ezt is meg-
bánjuk, és úrrá lesz rajtunk a „végleg vége 
mindennek”-érzés... De itt a megoldás!
Ha megvan benned az elhatározás, akkor itt 
az alkalom, hogy ezúttal ez ne csak üres foga-
dalom legyen, amit ebben az évben sem tar-
tasz be, hanem igazi átalakulás, amitől minden 
ismerősöd álla leesik majd. Mi is kell ehhez? 
Először is szükséged lesz egy óriási adag kitar-
tásra, motivációra, egy csöppnyi időre, amit 
igenis a mozgásra fordítasz, és persze nem utol-
só sorban az étkezésekkel kapcsolatos önmeg-
tartóztatásra.
Mi a gyönyörű női vagy férfi  test titka? Mi 
az, amitől minden nő vagy férfi  nyála ki-
csordul? Ugye, Te is szeretnéd ezt a hatást 

elérni, ha elsétálsz néhány kedves barátod előtt? 
Nagyon oda kell fi gyelned az étkezésre, hiszen 
minden, amit megeszel, meglátszik a testeden. 
Itt főként a szénhidrát mennyiségére kell fi gyel-
ni, vagyis a péksüteményeket, kenyeret, pizzát 
felejtsük el, ha csinosak akarunk maradni. Ezek 
helyett fogyasszunk minél több fehérjét (húst, 
tojást) és rengeteg zöldséget, gyümölcsöt, ami 
egyébként is szükséges a vitaminraktárunk szin-
ten tartásához. Emellett elengedhetetlen a rend-
szeres testmozgás. Ha minél gyorsabban aka-
runk látványos eredményt elérni, akkor a heti 
4-5-szöri testmozgás ajánlott, de ha a lassabban 
elért hatás is kielégítő a számunkra, akkor heti 
2-3-szori testmozgással is szép eredményeket ér-
hetünk el.
Ha több felesleg-

gel rendelkezünk, mint 5 kg, vagy nem vagyunk 
elég edzettek, akkor a legfontosabb, hogy ne es-
sünk neki mindenféle mozgásformának, hanem 
szépen egyenletesen vezessük be, szokassuk a 
testünket a terheléshez, illetve ne súlyzós edzés-
sel kezdjünk, hanem mindenképpen olyan moz-
gásformát válasszunk, ami szépen égeti a zsírt, 
tehát cardio. Véleményem szerint a leghaszno-
sabb a futás. Hiába mondják a futással kapcso-
latban, hogy nem tudok, nem megy, senkinek 
sem megy az elején, de ehhez is hozzá lehet 
szokni, mint ahogy a reggeli felkeléshez is. Az a 
lényeg, hogy kezdetben csak kis távokat tűzzünk 
ki magunk elé, kezdjük például öt perces futás-
sal, de ha ez sem megy, kezd- hetjük intervall 
edzéssel, az is nagyon 
hatékony. Ez egy perc 
futásból, egy perc sé-
tából áll, ugyanúgy 
öt percig tart, majd 
minden egyes 
edzés alkalmával 
emelhetjük az 
időtartamot két-
három perccel, 
de akár egy perc-
cel is, a lényeg, 
hogy saját ma-
gunk ritmusához 
szabjuk az edzés 
erősségét. Ha fi t-

tebbnek érezzük magunkat, akkor egyáltalán ne 
kíméljük magunkat mozgás közben. Ezen kívül 
minden egyes edzésnél ügyeljünk a folyadékbe-
vitelre! Tegyük ezt tiszta víz formájában, hiszen 
minél több vizet fogyasztunk, annál gyorsabb 
lesz az anyagcserénk, ráadásul még tisztítja is a 
szervezetünket. Emellé esetleg zöld teát is iha-
tunk, hogy minél hamarabb lemenjen az a pár 
kiló felesleg. Ígérem, ha betartjátok tippjeimet, a 
várt hatás nem marad el, és ácsingózó tekinte-
tekkel mérnek majd végig Benneteket! 

Ünnep utáni túlsúly, újévi koplalás

 Több száz gyerek vett részt a dec-
emberi nagy sikerű rendezvényünkön, ahol 
alakalmuk nyílt beszélgetni a Mikulással. El-
mondhatták neki a kívánságaikat, álmaikat, 
azt, hogy mit szeretnének a nagyszakállútól. 

Kicsik és nagyok, mindenki sorba állt a Miku-
láshívónk előtt, a manóink alig bírták regiszt-
rálni az embereket. A bevásárlóközpont, hogy 
még szebbé tegye a karácsonyi készülődést, a 
beszélgetésekről kis videókat készített, amelyek 
között nyereményjátékot hirdetett. December 
14-ig az első három legnézettebb videót egy-
egy 50.000, 40.000 és 30.000 Ft-os vásárlási 
utalvánnyal jutalmazta.
Koncz Aliz Zsófi a nyerte a Mikuláshívó verse-
nyünket. Vele beszélgettünk, milyen is egy ilyen 
versenyt megnyerni? Illetve arról, hogy mire 
költötte a nyereményét?

Mesélsz magadról egy picit? 
Második osztályos tanulója vagyok az Ibolya 
utcai Általános Iskolának. Barátságos, vidám 
gyermek. Van sok barátom és egy bátyám, meg 
egy nővérem.

Mit kértél a Mikulástól?
A Mikulástól olyan játékot kértem, amellyel 
sapkát és sálat tudok készíteni.

Hányan nézték meg a videódat? Hogyan sike-
rült elérni ezt a számot?
1041-en nézték meg, amikor lezárult a verseny. 
Mi továbbra is nézzük a videót, és a tegnapi 
napon 1100-ra sikerült emelni a számot. Ezt a 
számot úgy tudtam elérni, hogy az anyukám, 
a nevelő apukám, és a testvéreim nagyon sokat 
segítettek. Kérték az ismerőseiket a Facebook-
on, hogy minél többen nézzék meg, majd osz-
szák is meg a videót.

Már sikerült levásárolnod a nyereményt, ami 

50.000 Ft. Mit választottál a Fórum kínála-
tából?
Néhány ruhát, két pár cipőt, és sok-sok játékot.

Hogy érezted magad?
Nagyon jól éreztem magam! Jó volt csak sétál-
gatni és azon gondolkozni, hogy mit válasszak 
még ebből a sok-sok pénzből.

Szeretsz vásárolni?
Szeretek vásárolni! Szoktunk is járni anyáékkal.

Hogyan telik majd a karácsony?
December 24.-én délután feldíszítjük a fenyő-
fát, majd a Jézuska hozza az ajándékokat, előtte 
a családdal vacsorázunk. Aztán társasjátéko-
zunk, és beszélgetünk. Karácsony másik két 
napján vendégségbe megyünk.

Mikuláshívó
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VISSZATEKINTŐ

 A Fórum Bevásárlóközpont már 
november végétől ünnepi pompájában 
díszelgett, azonban nem csak a mesés de-
korációinkkal igyekeztünk segíteni kedves 
vásárlóink ünnepre való ráhangolódását. 
Ahogyan látogatóink már megszokhatták, 
rengeteg meglepetéssel és színes progra-
mokkal búcsúztattuk a 2015-ös évet is. Íme 
egy kis visszatekintő áruházunk eddigi leg-
szebb karácsonyáról.

Az ünnep idején a Fórumban sétálgatva igazi 
karácsonyi hangulatba kerültünk. A színpadra 
felállított hatalmas karácsonyfát látva és az an-
dalító zongoraszót hallva megmagyarázhatat-
lan érzés fogott el bennünket. Ennél csak az a 
látvány volt üdítőbb, amikor apró kisgyerekeket 
láttunk mosolyogva kiszaladni a Mikulás-hí-
vóból. Számukra az volt a csoda, hogy beszél-
hettek a fehérszakállúval, számunkra pedig az, 
hogy hozzájárulhattunk a boldogságukhoz. 
Nemcsak a varázstelefonunkkal igyekeztünk 
szebbé varázsolni a gyerkőcök Mikulás- és ka-
rácsonyvárását, hanem csatlakoztunk a Bihari 
Állami Gondozottak Egyesületének kezdemé-

nyezéséhez, a Csokigyűjtő Akcióhoz is. A prog-
ram fő gyűjtőhelye a Fórum Bevásárlóközpont 
lett, ahol az Önök segítségével egy hatalmas 
gyűjtőládában rengeteg édességet halmoztunk 
fel. Köszönjük a nehéz sorsú gyermekek nevé-
ben is, hogy hozzájárultak az édes és vidám ka-
rácsonyukhoz!
A Fórum munkatársai és partnereik idén is 
ügyeltek arra, hogy aki belép a régió divatcent-
rumának kapuján, az egy igazi, hamisítatlan 
karácsonyi világba csöppenjen. A felnőtteknek 
Vajda István zongorista lágy dallamokkal segí-
tett ráhangolódni a legszebb ünnepre, a gyere-
keket pedig az Alföld Televízió műsorvezetői 
igyekeztek elbűvölni varázslatos karácsonyi 
mesékkel. Ezen túl sok-sok debreceni tehetsé-
ges énekes és táncos mutatkozott be a Fórum 
színpadán. Sőt, minden hétvégét bábszínházzal 
indítottunk, ahol nem csak az Ezüsterdő lakó-
ival, de Hófehérrel és Rózsapirossal is megis-
merkedhettek a center legkisebb látogatói. Az 
adventi vasárnapokra sztárfellépőket is hívtunk, 
akik igazi koncertélménnyel ajándékozták meg 
a debrecenieket. Vendégünk volt a fi atalok nagy 
kedvence, a Children of Distance; 2011 legjobb 

női hangja, Muri Enikő; a bársonyos hangú és 
mindig vidám Lola, és a hölgyek hatalmas ked-
vence, Takács Nikolas is. 
A színpadi programokon túl igyekeztünk az 
idei karácsonyra valami újdonsággal is készül-
ni. Szerettük volna megkönnyíteni látogatóink 
ajándékvásárlását, ezért gyönyörű angyalokat 
és fess londinereket szerződtettünk. A lányok 
egy iPad-del szárnyaltak a Fórumban, és segí-
tettek a tanácstalanoknak kiválasztani a töké-
letes ajándékot szeretteik számára. Mindegy 
volt, hogy a meglepett egy erős férfi , egy csinos 
hölgy vagy egy édes kisgyermek, az angyalkák-
nak mindig volt egy jó ötlete. Amikor sikerrel 
jártak, és az egész család számára beszerezték 
az ajándékokat, a piros uniformisban tetszelgő 
londinereink is igyekeztek segíteni: átvették a 
nehéz csomagokat a cipekedő vásárlóktól.
A szeretet ünnepe után, de még az új év bekö-
szönte előtt pedig egy újabb kis meglepetéssel 
szerettük volna megköszönni vásárlóink egész 
éves hűségét. Ahogyan már megszokhatták, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt próbáltunk 
kedvezni, ezért december 27-én két fergeteges 
koncertre invitáltuk látogatóinkat. Bízunk ben-

ne, hogy Szandi és a 100 Folk Celsius zenekar 
egy kicsit mindenkit ráhangolt a szilveszteri 
mulatságra!
Szívből reméljük, hogy decemberben minden-
ki talált kedvére való programot az áruházban! 
2016-ban is várjuk Önöket a régió legszebb be-
vásárlóközpontjában!

Karácsonyi csodák a Fórumban



8 2016. januárAGAZINAGAZIN

KIADJA:
ECE Projektmanagement Budapest Kft . Fórum Debrecen 

Bevásárlóközpont Igazgatóság 
4029 Debrecen, Csapó u. 30. Tel.: +36 (52) 598-800
Kiadásárt felelős: Átányi Ajtony center-menedzser

Értékesítés: Frendl Szilvia 52/598-806
Barabás Fruzsina 52/598-805

Szűcs-Tarcsa Anita 20-911-4700
Szerkesztő: Alföld Kamera Debrecen Kft . 

4029 Debrecen, Csapó utca 30  Tel.: +36 (52) 520-170  
Ügyvezető: Papp Csilla

Szöveg-, és divatszerkesztő: Szűcs-Tarcsa Anita, 
Görög R. Dorottya, Szőgyényi Adrienn

Nyomtatás: Russmedia Kft . 
4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Tel.: +36-52-526-626 Felelős vezető: Dubóczki Tibor
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Vágja ki és rakja össze a képet, majd 
küldje el vagy vigye be személyesen az 
üzletközpont címére, és nyerjen egy 
5.000 Ft értékű ajándékutalványt!

Cím: Fórum Debrecen Bevásárlóköz-
pont: 4029 Debrecen, Csapó utca 30. 

A szelvényeket az információs pultnál 
személyesen lehet leadni, amelyekre 
kérjük írják rá a beküldő nevét, címét 
és telefonszámát.

Beküldési határidő: 2016. január 20.

A nyertest telefonon értesítjük, nevét 
pedig a következő számban közöljük.

FÓRUM-KIRAKÓ Előző kirakós 
játékunk nyertese 
Unterberger Éva, 
bal oldalán Barabás Fruzsina 

center menedzser asszisztens, a 
jobb oldalán pedig a Döner King 

képviseletében Gyurkó Judit.
A nyertes egy Döner tállal (2 fő 
részére üdítővel) lett gazdagabb.

Amúr rác módra
Hozzávalók:
• 1,5 kg amúr (tisztított) • 1 kg burgonya • 15 dkg füstölt szalonna 
• 2 nagy fej vöröshagyma • 3 db zöldpaprika • 3 db paradicsom 
• só ízlés szerint • 10 dkg zsír • fűszerek • 3 dl tejföl • fokhagyma

Elkészítés:
A burgonyát héjában megfőzzük, majd meghámozzuk, és ujjnyi vastag 
szeletekre karikázzuk. A halat a gerincoszlop mentén  beirdaljuk. A halat 
sózzuk,vagy fűszerezzük, és megtűzdeljük a szalonnacsíkokkal.Egy nagy 
tepsibe  zsírt teszünk és a  burgonya szeleteket beletesszük amit sózunk, 
fűszerezünk. A burgonya tetejére helyezzük a  halat, és mellétesszük a fel-

karikázott paprikát, hagymát,paradicsomot,egész fok-
hagyma gerezdeket. A tepsit fóliával lefedjük, és 180°C-
ra előmelegített sütőben, légkeverésen 30-35 perc alatt 
megsütjük. Majd levesszük a tetejéről a fóliát, meglocsol-
juk a tejföllel, és addig sütjük amíg nem kezd barnulni a 
tejföl.
 Jó étvágyat kívánok!

Porkolábné Bujdosó Andrea center-menedzsment

Bulgur saláta, vagyis 
Tabbouleh

Hozzávalók:
• 15 dkg bulgur • 7 koktélparadicsom • 1 kígyóuborka • 1 csokor újhagyma
• 2 csokor petrezselyem • 0,5 csokor menta • 4 ek citromlé • 4 ek olívaolaj 
• só, esetleg bors

Elkészítés: 
A bulgurt áztassuk be fél liter vízbe egy órára. Az uborkát és a paradicso-

mot kockázzuk fel, a hagymát karikázzuk, a fűszernö-
vényeket pedig aprítsuk fel. Csöpögtessük le a bulgurt, 
szárítsuk meg kicsit és tegyük egy tálba. Adjuk hozzá az 
előkészített zöldségeket és fűszereket. Keverjük el a cit-
romlét, az olajat és a sót (ízlés szerint kicsi borsot), önt-
sük a salátára és keverjük el.
 Jó étvágyat kívánok hozzá Mindenkinek!

Görög Réka Dorottya, az Alföld Tv műsorvezetője

  Ha tél, akkor hideg, ha hideg, ak-
kor hó, ha hó, akkor jöhetnek a téli sportok!

Elsőre mindenkinek a síelés jut eszébe. Ez termé-
szetes, hiszen ez az egyik legkedveltebb sport a 
hideg időben. Tudtátok, hogy a síelés javítja az 
egyensúlyérzéket, a rugalmasságot, a gyorsasá-
got, és erősíti a lábakat? Emellett feszesíthetjük 
vele a lábizmainkat, a has-és karizmainkat. 
Óránként akár hatszáz kalóriát is elégethetünk. 
Hát nem szuper? Az ünnepi menüt könnyed és 
szórakoztató csúszásokkal ledolgozhatjuk. Fon-
tos, hogy alaposan készüljünk fel a csúszkálás-
ra, hiszen kezdőként rengeteg veszély leselkedik 
ránk. Kellő körültekintés mellett hatalmas él-
ményt nyújthat számunkra.

A snowboard

Az első tömegesen használt és kereskedelmi 
szempontból is sikeres eszköz Sherman Poppen 
1965-ben szabadalmaztatott Snurfere volt, mely 
a mai modern snowboardok közvetlen előfu-
tárának tekinthető, igaz, ez kötéssel még nem 
rendelkezett. Poppen - aki egyébként vegyész-
mérnök volt, és Michiganben, Muskegonban 

élt a családjával - a 11 éves lányával szánkózott, 
úgy, hogy a kislány a szánkóra állva csúszott le 
a lejtőn. A lelkes apuka otthon összekötött két 
sílécet, és az orra egy kötelet erősített kapaszko-
dónak. Azóta természetesen rengeteget változott 
a kivitelezés, de a technika ez évtizedek során is 
ugyanaz maradt.

Bob

Bár elsőre a Bobról nekem a nyári melegben, a 
Mátrában, a fémsínen csúszkálás jut eszembe, 

eredetileg ez is a téli sportok egyike. A verseny 
során a bobok, két vagy négy versenyzővel, ka-
nyargós jégkatlanban csúsznak végig. A férfi -
ak versenyszámában kettes és négyes, a nőknél 
kettes csapatok versenyeznek. A bob különleges 
kialakítású, szivarszerű, hátul nyitott, acélvázas 
szerkezetű szánszerkezet, amely négy polírozott 
acél korcsolyán siklik.

Jégkorcsolya

A személyes kedvencem, a téli sportok Király-
nője, az igazi kecsesség megtestesítője a korcso-
lyázás. Lehet fedett vagy nyitott pályán, Bará-
tokkal vagy a szerelmeddel űzni: egy biztos, 
felejthetetlen élményben lesz részed min-
den egyes alkalommal. Ha a görkorcsolyá-
zást nagyjából elsajátítottuk, akkor nem 
lesz gondunk, hamar meg lehet szokni a 
jeget. Na és persze egy kis forralt borral 
oldhatjuk a stresszt is!
Ha kedvet kapott bárki a téli sporto-
láshoz, a Fórum Debrecen tárt ajtókkal 
vár mindenkit, hogy beszerezze hozzá a 
kellékeket! 
 Szűcs-Tarcsa Anita

Ha hullik a hó és fázunk...
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